Zpravodaj
OBCE BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
Vydává obecní úřad

4 / 2 0 17
Z D A R M A

Informace ze zastupitelstva
Z á p i s č . 9 ⁄ 2 0 17
z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 11. 12. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce.
Přítomni: Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef,
Voborníková Ilona, Hladíková Jana, Zítko Jaroslav, Menclová Miluše
Omluveni: Kyral Roman, Kvirenc Radek

PROGRAM:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů
a zapisovatelky.
3. Cenová nabídka na osvětlení v tělocvičně ZŠ.
4. Cenová nabídka na opravu části dešťové
kanalizace.
5. Rozpočtové provizorium pro rok 2018.
6. Rozpočtový výhled obce na roky 2018–2021.
7. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice
na rok 2018.
8. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bohuslavice
na roky 2019–2020.
9. Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu KHK.
10. Žádost o dotaci na akci „Bohuslavice –
inženýrské sítě pro nové RD“.
11. Smlouva o zajištění projektu
„Územní studie veřejných prostranství
v rámci ORP Nové Město nad Metují“.

12. Smlouva o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s.
14. Smlouva o zřízení věcného břemene
s GasNet, s. r. o.
15. Finanční dar Oblastní charitě
Červený Kostelec.
16. Přijetí finančních darů
na odstranění škod po vichřici.
17. Darovací smlouva od města Nová Paka.
18. Finanční příspěvek od Nadace ČEZ.
19. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
20. Smlouva o bezúplatném převodu
majetku státu.
21. Cenová nabídka na zateplení střechy
tělocvičny ZŠ.
22. Diskuse.
23. Závěr.

1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů,
tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně
zveřejněno na úřední desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno
za schválené. Starosta poté přečetl navržený program schůze.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doplněný program byl jednohlasně schválen.
2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
Návrhová komise: p. Nývlt, pí. Menclová / Ověřovatelé zápisu: pí. Voborníková, p. Novotný
Zapisovatelka: pí. Čudová
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byla schváleni.
3. Cenová nabídka na osvětlení v tělocvičně ZŠ.
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Dream-Tec s. r. o., České Budějovice na LED
svítidla LARA do tělocvičny ZŠ Bohuslavice v celkové výši 44 044 Kč včetně DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Dream-Tec s. r. o., České Budějovice
v celkové výši 44 044 Kč včetně DPH.
4. Cenová nabídka na opravu části dešťové kanalizace.
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy M-SILNICE a. s. na opravu části
dešťové kanalizace před č. p 148 v celkové výši 73 739, 72 Kč včetně DPH.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje cenovou nabídku firmy M-SILNICE a. s. v celkové výši 73 739, 72 Kč včetně DPH.
5. Rozpočtové provizorium pro rok 2018.
ZO bylo seznámeno s pravidly pro rozpočtové provizorium pro rok 2018.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2018.
6. Rozpočtový výhled obce na roky 2018–2021.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem obce Bohuslavice na roky 2018–2021.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Bohuslavice na roky 2018 – 2021.
7. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2018.
ZO bylo seznámeno s návrhem rozpočtu ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2018.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2018.
8. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bohuslavice na roky 2019–2020.
ZO bylo seznámeno se střednědobým výhledem ZŠ a MŠ Bohuslavice na roky 2019–2020.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bohuslavice na roky 2019–2020.
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD –

splašková kanalizace“ ve výši 98 000 Kč a se Smlouvou o poskytnutí dotace
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem
„Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD – vodovod“ ve výši 85 000 Kč.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování
projektové dokumentace s názvem „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD – splašková
kanalizace“ ve výši 98 000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého
kraje na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové
RD – vodovod“ ve výši 85 000 Kč.
10. Žádost o dotaci na akci „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD“.
ZO bylo seznámeno s pravidly pro poskytování a čerpání finanční podpory z dotačního programu
Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
a odvádění odpadních vod“.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje s názvem
„Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“
na akci „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD“ a vypsání výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu pro tuto akci.
11. Smlouva o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci
ORP Nové Město nad Metují“.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zajištění projektu „ Územní studie veřejných prostranství
v rámci ORP Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění projektu „ Územní studie veřejných prostranství v rámci ORP
Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“.
12. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu č. IV-12-2015898/VB/3 Bohuslavice knn.
p. č. 975/41 RD Dlesková.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015898/VB/3 Bohuslavice knn
p. č. 975/41 RD Dlesková.
13. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvou
o právu provést stavbu č. IV-12-2016684/SOBS VB/03 Bohuslavice knn p.č.1377/8 RD Frýda.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-2016684/SOBS VB/03 Bohuslavice knn p. č. 1377/8 RD Frýda.
14. Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s. r. o.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na STL
plynovou přípojku – Bohuslavice nad Metují, č. stavby 9900088773.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na STL plynovou
přípojku – Bohuslavice nad Metují, č. stavby 9900088773.

15. Finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec.
ZO bylo seznámeno se žádostí oblastní charity Červený Kostelec o poskytnutí finančního daru
na provozní náklady Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 15 000 Kč.
16. Přijetí finančních darů na odstranění škod po vichřici.
ZO bylo seznámeno s přijatými finančními dary, které dárci darovali obci Bohuslavice
na odstranění škod po srpnové vichřici.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje přijetí finančních darů obci Bohuslavice od dárců ve výši 101 500 Kč.
17. Darovací smlouva od města Nová Paka.
ZO bylo seznámeno s Darovací smlouvou města Nová Paka na peněžitý dar ve výši 200 000 Kč
obci Bohuslavice nad Metují určený k odstranění škod na obecním majetku po srpnové vichřici.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Darovací smlouvu města Nová Paka na peněžitý dar ve výši 200 000 Kč.
18. Finanční příspěvek od Nadace ČEZ.
ZO bylo seznámeno se získanými finančním prostředky od Nadace ČEZ na odstranění škod
po srpnové vichřici.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje přijetí finančního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 250 000 Kč na odstranění škod
po srpnové vichřici.
19. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 6/2017.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017.
20. Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu.
ZO bylo seznámeno se Smlouvou o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví právnické
osoby. Jedná se o bezúplatný převod osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,4 – 55 kW
z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje do majetku obce Bohuslavice nad Metují.
Hlasování:
ANO: 9
NE: 0
ZDRŽEL SE: 0
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví právnické osoby.
21. Nabídka na zateplení střechy tělocvičny ZŠ.
ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Pavel Balcar, Vysokov 175
na zateplení střechy tělocvičny ZŠ.
ZO bere na vědomí.
22. Diskuse.
Starosta informoval přítomné o připravované rekonstrukci komunikace II/308 z Bohuslavic
do Nového Města nad Metují, která by se měla konat v letech 2019 a 2020.
V rámci této rekonstrukce se v roce 2019 plánuje celková oprava celého úseku komunikace
od obecního úřadu směrem na Nové Město nad Metují včetně položení nové dešťové kanalizace.
Po celou dobu rekonstrukce proto bude uzavřen celý úsek této komunikace.
Paní Voborníková informovala o proběhlé kontrole finanční komise.

23. Závěr.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast na jednání a popřál všem přítomným šťastné
a veselé Vánoce a hodně zdraví a štěstí v příštím roce. Tímto ve 20.15 hodin jednání ukončil.

Usnesení ZO č. 9/2017 ze dne 11.12. 2017
ZO schvaluje:
1. Zahájení, doplnění a schválení programu.
2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.
3. Cenovou nabídku firmy Dream-Tec s. r. o., České Budějovice
v celkové výši 44 044 Kč včetně DPH.
4. Cenovou nabídku firmy M-SILNICE a. s. v celkové výši 73 739,72 Kč včetně DPH.
5. Rozpočtové provizorium pro rok 2018.
6. Rozpočtový výhled obce Bohuslavice na roky 2018–2021.
7. Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice na rok 2018.
8. Střednědobý výhled ZŠ a MŠ Bohuslavice na roky 2019–2020.
9. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na zpracování projektové
dokumentace s názvem „Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD – splašková kanalizace“
ve výši 98 000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bohuslavice – inženýrské sítě
pro nové RD – vodovod“ ve výši 85 000 Kč.
10. Podání žádosti o dotaci z programu Královéhradeckého kraje s názvem „Rozvoj
infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ na akci
„Bohuslavice – inženýrské sítě pro nové RD“ a vypsání výběrového řízení na zakázku
malého rozsahu pro tuto akci.
11. Smlouvu o zajištění projektu „Územní studie veřejných prostranství v rámci
ORP Nové Město nad Metují CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005053“.
12. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-2015898/VB/3 Bohuslavice knn p. č. 975/41 RD Dlesková.
13. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV-12-2016684/SOBS VB/03 Bohuslavice knn p. č. 1377/8 RD Frýda.
14. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na STL plynovou přípojku –
Bohuslavice nad Metují, č. stavby 9900088773.
15. Finanční dar Oblastní charitě Červený Kostelec ve výši 15 000 Kč.
16. Přijetí finančních darů obci Bohuslavice od dárců ve výši 101 500 Kč.
17. Darovací smlouvu města Nová Paka na peněžitý dar ve výši 200 000 Kč.
18. Přijetí finančního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 250 000 Kč
na odstranění škod po srpnové vichřici.
19. Rozpočtové opatření č. 6/2017.
20. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku státu do vlastnictví právnické osoby.
ZO bere na vědomí:
Cenovou nabídku na zateplení střechy tělocvičny ZŠ
Zapsala dne:
pí. Čudová 11. 12. 2017
Ověřovatelé zápisu: pí. Voborníková, p. Novotný
Návrhová komise: p. Nývlt, pí. Menclová

Podzimní zkoušky myslivecky upotřebitelných psů.
V sobotu 9. 9. 2017 se v naší honitbě Mysliveckého spolku Bohuslavice uskutečnili Podzimní
zkoušky psů k získání lovecké upotřebitelnosti pro dohledávání a přinášení drobné zvěře, které zde
uspořádal OMS Náchod. Ke zkouškám bylo přihlášeno dvanáct psů a dvanáct se jich i ke zkoušce
dostavilo a to osm ohařů a čtyři ostatní plemena. Zastoupení plemen, za ohaře tři čeští fousci, dva
krátkosrstí ohaři, jeden irský setr, jeden výmarský ohař, jeden velký münsterlandský ohař. Ostatní
plemena, tři němečtí křepeláci a jeden anglický špringršpaněl.
Tito psi byli rozděleny do dvou skupin a to první, která byla tvořena šesti ohaři a druhou ve které byli
tři ohaři a tři němečtí křepeláci. Ke každé skupině byli přiděleni dva rozhodčí a tři členové mysliveckého
spolku Bohuslavice. První skupina se odebrala na Králičkův kopec, kde měli psi ověřit své dovednosti
při společném honu, dohledávání srstnaté zvěře a dohledávání pernaté zvěře, poté se tato skupina přesunula na pole za Slavětínský most kde byli ověřeny jejich dovednosti na vlečce s pernatou zvěří a srstnatou zvěří a na závěr se skupina přesunula na rybník Tuří, kde psi ověřili dovednosti z donášení kachny
z hluboké vody. Druhá skupina se odebrala na Kozince a do Zbytek kde psi předvedli své dovednosti
a na závěr se také přesunula na rybník Tuří.
Po ukončení činnosti v terénu se všichni účastníci přemístili do Pohostinství u Ježků, kde bylo připraveno velmi chutné občerstvení. Poté co rozhodčí všechny výsledky pečlivě spočítali, proběhlo slavnostní
vyhlášení. Z dvanácti psů bohužel neuspěli dva a to jeden německý krátkosrstý ohař a jeden německý
křepelkák. Celkovým vítězem se stal pes německý krátkosrstý ohař Altaj Fedan Bohemia vůdce Josef
Grulich a nejlepším psem z ostatních plemen se stala fena anglického špringršpaněla Orika z Větrné
paseky vůdce Martin Záviška. Celé zkoušky byli od všech zúčastněných a to jak vůdců psů, členů
kynologické komise při OMS Náchod, rozhodčích, tak od přihlížející korony hodnoceny velice kladně jak z pohledu organizace, tak z pohledu občerstvení. Proto všem pořadatelům patří velký dík za
organizaci.
Za myslivecký spolek Pavel Novotný

Investiční akce na rekonstrukci
veřejného osvětlení a místních komunikací.
V závěru roku bych se chtěl několika slovy zmínit o dokončených investičních akcích, které
určitě zpříjemní život občanů v obci. Jak jsem již dříve informoval a všichni jste určitě zaznamenali byly provedeny akce, usnadňující pohyb po místních komunikacích.
Dne 13. 12. 2016 byla zkolaudována zakázka Stavební úpravy místních komunikací – I. a II. etapa
na hořejší malé straně realizována firmou M-Silnice a. s. Pardubice. Celková délka opraveného úseku
činí 1 750 metrů. Současně byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty k nově otevřenému Domu
pro seniory. Rekonstrukci vozovky předcházela kromě výměny vodovodních armatur firmou VAK i další investiční akce – Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa. Celková délka nového osvětlení včetně
přilehlých spojovacích ulic byla 2 380 metrů a obnášela instalaci nového kabelového vedení a osazení 76 kusů nových pozinkovaných stožárů včetně nových 16 W LED svítidel. Stavba byla po nuceném
přerušení dokončena a uzavřena kolaudační prohlídkou osvětlení dne 9. 12. 2016. Dne 30. 6. 2016
proběhlo výběrové řízení na druhou část rekonstrukce veřejného osvětlení na dolejší malé straně,
jehož realizace byla uskutečněna v letošním roce a byla uzavřena kolaudační prohlídkou 30. 11. 2017.
Při této akci bylo položeno nové kabelové vedení a instalováno 74 kusů nových stožárů včetně nových
16 W LED svítidel. Při této příležitosti byla provedena i úprava stávajícího osvětlení v ulicích Na parcelách a Na obůrce výměnou nových 16 W svítidel , při čemž bylo Na parcelách provedeno posunutí

stožárů k oplocení z důvodu usnadnění zimní údržby včetně výměny za nové pozinkované. Celou rekonstrukci veřejného osvětlení provedla firma RAISA spol. s r. o. Kolín. Osazením nových úsporných LED
svítidel uspoří obec nemalou částku za el. energie.
Dne 4. 8. 2016 proběhlo další výběrové řízení na zakázku Stavební úpravy místních komunikací –
III. a IV. etapa v délce 1570 m, které stejně jako v první etapě vyhrála nejnižší nabídnutou cenou firma
M – Silnice a. s. Pardubice. Rekonstrukci opět předcházela výměna vodovodních armatur z důvodu vyvarování se zásahu do opravené vozovky v případě poruchy vodovodního řádu. Rekonstrukce komunikace byla zahájena 20. 9. 2017 provedením IV. etapy v ulici Za obůrkou a pokračovali na malé straně na dolejším konci obce. Stavba byla dokončena a M – Silnice opustily obec 29. 11. 2017. Z důvodu
nepříznivého počasí a promokření částí krajnic nebylo možné provést zásyp zeminou.
Tento problém bude nutné řešit v jarních měsících až počasí dovolí provádět terénní úpravy a současné provést osetí. Chtěl bych požádat občany, jichž se týkají nedodělky o trpělivost s dokončením úprav.
V průběhu stavebních prací jsme se setkávali s řadou připomínek a kritiky na způsob prováděných prací. Přesto jsem přesvědčen, že celá rekonstrukce byla provedena v rámci finančních možností obce dle
projektové dokumentace a s maximální snahou o zkulturnění prostředí a života v obci. V příštím roce by
mělo být zadáno zpracování projektové dokumentace na zbývající spojovací ulice a po získání finančních prostředků a provedeném výběrovém řízení jejich realizace.
Náklady na obnovu veřejného osvětlení a místních komunikací na malých stranách:
• Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rekonstrukce veřejného osvětlení – II. Etapa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rekonstrukce místní komunikace – I. a II. Etapa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Rekonstrukce místní komunikace – III. a IV etapa. . . . . . . . . . . . . . . . .
Celkové náklady na rekonstrukci veřejného osvětlení a místních komunikací

.
.
.
.

2 281 683 Kč vč. DPH
4 127 276 Kč vč. DPH
3 979 592 Kč vč. DPH
4 970 857 Kč vč. DPH
15 359 408 Kč vč. DPH

Vlastimil Nývlt – místostarosta

Vichřice v Bohuslavicích.
V pátek 11. srpna 2017 postihla obec Bohuslavice silná devastující vichřice směřující od rybníka Tuří přes střed obce na Pohoří. Krátce po páté hodině odpolední se od Slavětína přihnala
černá stěna se silným větrem, který během pěti minut pořídil vytrhat a polámat spoustu stromů
a poškodit střechy desítek obytných domů, z nichž některé „posadil“ i mimo obvodové zdi, u ostatních odstranil jejich krytiny.
Bez střechy zůstaly mimo jiné obytné domy Menclových, pana Tláskala, tělocvična a kuchyně Základní školy. Do obce se vzápětí začaly sjíždět sbory dobrovolných i profesionálních hasičů z okolních
obcí a začal boj o odstraňování spadlých drátů el. vedení a uvolnění komunikací. Do úklidových prací
se zapojilo na 80 hasičů a stejné množství dobrovolníků z řad místních a dokonce i přespolních občanů.
Do pozdních nočních hodin byly zprovozněny komunikace a odstraněny spadlé dráty el. vedení. Pokračování úklidových prací bylo organizováno na sobotní a nedělní ráno opět za účasti velkého množství
dobrovolníků i profesionálů, kteří průběžně nakládali a odváželi stavební suť, tašky a eternit ze střech
a dřevní hmotu ze spadlých stromů na určená místa v obci. Byla oslovena a hlásila se řada stavebních
a pokrývačských firem, které nabízely pomoc při zakrývání nebo opravách střech. O informování veřejnosti se průběžně starala regionální i celostátní media. O občerstvení a jídlo pro dobrovolníky se postarala kuchyně v mateřské škole. Práce s úklidem pokračovaly cca 14 dnů a poslední větve byly odvezeny
za pomoci pracovníků a mechanizace Technických služeb z Nového Města nad Metují . V současné době
jsou nemovitosti zabezpečeny, nicméně opravy a odstraňování škod bude probíhat ještě v příštím roce.

Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení.

Nemovitosti Menclových a pana Tláskala.

Střecha z tělocvičny a školní kuchyně ZŠ.

Chtěl bych tímto jménem obce i postižených občanů poděkovat Sborům dobrovolných hasičů z okolních
obcí, profesionálním hasičům IZS, policii ČR, Městské policii a technickým službám z Nového Města
nad Metují i všem sborům dobrovolných hasičů, které jsme z kapacitních důvodů museli odmítat.
Neméně děkujeme za nabídky pokrývačských firem, za nabídky ubytování pro postižené občany, elektrocentrál, vysoušečů, finančních darů. Díky obětavosti všech se podařilo vše zvládnout bez dalších
následných škod a hlavně bez jakékoliv újmy na zdraví postižených občanů, zasahujících profesionálů,
dobrovolníků i dalších projíždějících účastníků silničního provozu i přes nekázeň některých z nich.

			 C o j s t e h a s i č i . . .
Z činnosti výjezdové jednotky.
Neděle 9. července: výjezd k požáru na balkoně panelového domu v Novém Městě nad Metují.
Účast jednotka PS HZS Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují a Bohuslavice
(Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Martin Hemelík a Lukáš Timura).
Pátek 11. srpna až …: odstraňování následků po větrné smršti, která naši obec zasáhla v pátek jedenáctého po 17 hodině. Více nebudu psát, protože všichni víme, co se v následujících hodinách a dnech
událo. Musel bych zde uvést velký seznam všech, kteří se na odstraňování těchto následků podíleli.
Byla to převážná většina členů naší výjezdové jednotky, mnoho dalších členů a členek SDH a občanů
nejen naší obce. Na pomoc přijela řada profesionálních i dobrovolných hasičů.
SDH Bohuslavice následně předal poděkování těmto zúčastněným: jednotce PS HZS Dobruška,
JSDH Černčice, Dobruška, Domašín, Hubíles, Jasenná, Nahořany, Nové Město nad Metují, Provodov,
Slavoňov, Smržov, Šonov, Velká Jesenice a Vršovka .
Pátek 1. září: prověrky techniky JPO okrsku Nové Město nad Metují ve Vršovce. Účast Jiří Černý,
Karel Čepelka ml. a Libor Fejtek.
Úterý 5. září: školení velitelů JPO v Červeném Kostelci. Účast Jiří Černý, Martin Hemelík,
Tomáš Petr a Radek Rydlo.

Středa 13. září: strojnický den v Jaroměři. Účast Karel Čepelka ml. a Libor Fejtek.
Pátek 6. října: školení členů JPO okrsku Nové Město nad Metují v Nahořanech. Účast Jiří Černý,
Libor Fejtek, Josef Hemelík a Lukáš Timura.
Čtvrtek 12. října: výjezd do Nového Města nad Metují z důvodu sepnutí čidla na čpavek na zimním
stadionu. Účast jednotky PS HZS Náchod a Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují a Bohuslavice
(Jiří Černý, Karel Čepelka ml. a Libor Fejtek).
Neděle 29. října: výjezd k odstranění spadlého stromu na vozovku mezi obcemi Bohuslavice a Pohoří.
Účast Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Petr Čepelka, Libor Fejtek, Josef Hemelík a Martin Hemelík.
Pátek 10. a sobota 11. listopadu: seminář preventistů SDH, okrsků a obcí na PS HZS Náchod.
Účast Josef Hemelík a Tomáš Stonjek.
Sobota 9. prosince: výjezd k nahlášenému požáru v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují
(jednalo se o námětové cvičení). Účast jednotka PS HZS Dobruška, JSDH Nové Město nad Metují
a Bohuslavice (Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Libor Fejtek, Martin Hemelík a Lukáš Timura).

Soutěže mladých hasičů.
Sobota 7. října: Hronovský pohár – soutěž v hasičských disciplínách v Hronově. Účast 2 družstev
mladších žáků a 1 družstva starších žáků. Mladší družstvo A (Štěpán Beneš, Kristýna Černá,
Nikol Černá, Kristýna Hanušová a Zuzana Macková) obsadilo z 15 družstev 7. místo, mladší
družstvo B (Lukáš Baldrych, Tobiáš Grim, Tereza Stehlíková, Andrea Stolínová a Antonín Timura)
obsadilo 9. místo. Starší žáci (Tereza Hanušová, Jakub Krištof, Natálie Mrštilová,
Denisa Syrovátková a Jakub Veselovský) obsadili z 11 družstev 2. místo.
Sobota 14. října: Memoriál Josefa Kárníka – závod hasičské všestrannosti v Mezilesí.
Účast 3 družstev mladších žáků a 1 družstva starších žáků, v kategorii dorostu jednotlivců jsme měli
ještě 3 zastoupení. V mladší kategorii družstvo A (Boris Čečetka, Nikol Černá, Kristýna Hanušová,
Zuzana Macková a Viktorie Mrštilová) obsadilo 13. místo, družstvo B (Lukáš Baldrych,
Kristýna Černá, Tobiáš Grim, Martina Šitinová a Antonín Timura) 16. místo a družstvo C
(Růžena Havelková, Adam Hvězda, Mikoláš Matoušek, Tereza Stehlíková a Andrea Stolínová)
23. místo. Zde startovalo celkem 30 družstev. Ve starší kategorii naše družstvo (Tereza Hanušová,
Jakub Krištof, Natálie Mrštilová, Denis Netolický a Jakub Veselovský) obsadilo z 31 startujících
10. místo. V dorostenecké kategorii dívek jednotlivkyň, kde startovalo 8 závodnic, obsadila
Denisa Syrovátková 6. místo a Marie Magdalena Poláková 7. místo (obě děvčata patří dle věku
ještě do kategorie starších žáků). V kategorii chlapců jednotlivců startoval Aleš Rydlo
(v dorostu je prvním rokem), v konkurenci 7 závodníků získal 3. místo.
Výsledky celoročních soutěží – umístění našich družstev:
(celkem 10 soutěží, ml. žáci se zúčastnili 6 soutěží, starší žáci 4 soutěží)
Pohár starosty OSH Náchod: mladší žáci 8. místo, starší žáci 11. místo.
Pohár Okresní odborné rady mládeže: mladší žáci 7. místo, starší žáci 12. místo.
Hodnocení aktivity: mladší žáci 8. místo, starší žáci 11. místo.
V obou kategoriích bylo hodnoceno shodně 40 kolektivů.

Soutěže družstev žen a mužů.
Pátek 14. července: Provodovská proudnice – družstvo žen v konkurenci 6 družstev zvítězilo.
Sobota 15. července: 5. kolo Podorlické ligy v Meziměstí – družstvo žen soupeřilo pouze s družstvem
žen z Opočna a opět zvítězilo.
Sobota 22. července: 6. kolo Podorlické ligy ve Sněžném a noční soutěž v PÚ v Bílém Újezdě –
v obou soutěžích startovalo 5 družstev žen a naše družstvo získalo další dvě vítězství.

Sobota 29. července: Noční soutěž v PÚ v Tutlekách – družstvo žen obsadilo ze 4 družstev opět
1. místo.
Sobota 2. září: 7. kolo Podorlické ligy v Dobrušce – družstvo žen obsadilo z 8 družstev 2. místo.
Sobota 9. září: 8. kolo Podorlické ligy v Opočně – družstvo žen obsadilo ze 6 družstev 3. místo,
družstvo mužů obsadilo z 5 družstev 4. místo.
Sobota 16. září: 9. kolo Podorlické ligy v Častolovicích – družstvo žen obsadilo ze 7 družstev 4. místo,
družstvo mužů obsadilo opět z 5 družstev také 4. místo.
Družstvo žen na zmíněných soutěžích reprezentovaly: Barbora Doležalová, Lucie Gavláková,
Lucie Hanušová, Lucie Hladíková, Lenka Hronovská, Marie Hušková, Klára Petříková, Jana Reková,
Nikola Stonjeková a Michaela Kalousová z SDH Velký Třebešov.
Za družstvo mužů startovali: Michal Čepelka, Lukáš Timura, Jan Řehák, Klára Petříková,
Daniel Cejnar z SDH Sněžné, Patrik Stránský z SDH Rychnovek, Zdeněk Kosinka a Ladislav Seidl
z SDH Vysokov.
Celkové výsledky:
Pohár starosty okrsku Nové Město nad Metují (celkem 7 soutěží):
Družstvo žen se zúčastnilo 5 soutěží a se ziskem 47 bodů v konkurenci 4 družstev zvítězilo.
Družstvo mužů A se zúčastnilo 2 soutěží a se ziskem 13 bodů obsadilo z 13 družstev 5. místo.
Družstvo mužů B se zúčastnilo pouze soutěže v Bohuslavicích a se ziskem 9 bodů obsadilo ze stejného
počtu družstev 7. místo.
Podorlická hasičská liga:
Družstvo žen se zúčastnilo všech 9 soutěží a se ziskem 76 bodů v konkurenci 12 družstev zvítězilo.
Družstvo mužů se zúčastnilo 2 soutěží a se ziskem 14 bodů obsadilo z 20 družstev 6. místo.

Den hasičů.
V sobotu 26. srpna uspořádala Obec Bohuslavice na sokolské zahradě tzv. Den hasičů v rámci
projektu s názvem „Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem.“ Při této kulturně sportovní akci
proběhlo setkání hasičů naší obce s hasiči z partnerských měst Nové Paky a polských Pieszyc.
Někteří z nich vytvořili smíšená družstva, která se utkala v netradičních sportovních disciplínách.
Všichni přítomni mohli také shlédnout ukázky naší přípravky, připraveny byly také různé atrakce
pro děti a bohaté občerstvení. K tanci a poslechu zahrála skupina JK Band.

Sběr elektrozařízení, údržba techniky…
V sobotu 9. září byl proveden některými členy SDH v naší obci sběr vysloužilého a nepotřebného
elektrického zařízení v rámci projektu „Recyklujte s hasiči.“ Další členové se podíleli na údržbě
techniky a úklidu hasičské zbrojnice. Této akce se zúčastnili: Jiří Černý, Karel Čepelka ml., Michal Čepelka, Petr Čepelka, Libor Fejtek, Josef Hemelík, Lukáš Timura a Daniel Cejnar z SDH Sněžné.

Výlet do Prahy.
V sobotu 30. září sbor uspořádal pro své členy výlet do Prahy. Všichni „účastníci zájezdu“
si nejprve v Praze mohli prohlédnout stanici HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy (dříve Hasičský
záchranný sbor Metro) v Hostivaři. Její členové zajišťují záchranné a hasební práce především v prostorách metra, zasahují také při nehodách tramvají a autobusů. Po „dobrém obědě“ následovala
prohlídka Muzea městské hromadné dopravy v Praze ve vozovně Střešovice a projížďka historickou
tramvají centrem města.

Tradiční posvícení.
V soboru 7. října náš sbor uspořádal tradiční posvícenskou zábavu, která se konala v Orelně
v Bohuslavicích. K tanci a poslechu zahrála tentokrát hudební skupina TROP pod vedením
Zdeňka Bachury z Olešnice v Orlických horách. Připraveno bylo také bohaté občerstvení.

Pozvánka na VVH.
Všechny členy a členky SDH Bohuslavice bych chtěl pozvat na Výroční valnou hromadu,
která se bude konat v sobotu 13. ledna 2017 od 18 hodin v restauraci U Ježků v Bohuslavicích.
Občerstvení zajištěno, pozvání platí též pro partnery a partnerky.

Veselé vánoce a šťastný nový rok.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů v Bohuslavicích a také jménem svým bych Vám všem
chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2018.
Karel Čepelka ml.

Vážení spoluobčané, přátelé a kamarádi.
Když se ohlédnu zpět za letošním rokem, co vše jsme v letošním roce zažili a v obci vybudovali, musím říci, že je to až k neuvěření, co vše se dá stihnout. Jsem pyšný na to
jak se nám podařila zvládnout organizace všech záchranných složek a dobrovolníků
při odstraňování následků po srpnové vichřici. Chtěl bych i tímto ještě jednou všem
moc poděkovat, protože to opravdu nebylo v některých chvílích vůbec jednoduché.
Opravu větší části poškozených obecních nemovitostí jsme letos zvládli, ale se všemi
opravami nejsme ani zdaleka u konce.
O to více mě uspokojuje dobrý pocit z toho, že i v této situaci jsme byli schopni zajistit
opravu prakticky všech místních komunikací a vybudovat na všech místních komunikacích nové veřejné osvětlení. To o čem se v obci dvacet pět let jen povídalo, se nám
podařilo zrealizovat a za to jsem moc rád.
Na příští rok máme naplánovány další investiční akce, a pokud vše půjde podle našich představ, přes letní prázdniny proběhne rekonstrukce sociálních zařízení v základní i mateřské škole, začneme s celkovou rekonstrukcí obecního bytového domu
tzv. „azylového domu“ a na vybraných úsecích v obci se nainstalují měřiče rychlosti.
Doufám, že se nám také konečně na jaře podaří odkoupit sokolskou zahradu a v průběhu roku začneme s rekonstrukcí celého areálu. Samozřejmě věcí k řešení je mnohem
více, ale uvidíme, co vše budeme schopni zvládnout. Pokud máte nějaké nápady, budu
rád za jakékoliv vaše podněty a připomínky, které budou přínosné a pomůžou zlepšit
životní úroveň nás všech zde v Bohuslavicích.
Zároveň mi dovolte Vám všem popřát šťastné a veselé Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v roce 2018.



Jiří Tojnar – starosta obce Bohuslavice

foto: Radovan Krtička
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BOHUSLAVICE
NAD METUJÍ

Zpívání koled

pod vánočním stromem
v sobotu 23. prosince 2017
od 18.00 hod. u obecního úřadu
HRAJE A ZPÍVÁ JIŘÍ KÁRNÍK

Všichni jste srdečně zváni !

